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PAPP GÁBOR  CI KKS OROZ AT A

ÚT A M Á S O D IK  VILÁGHÁBORÚHOZ
2. Z á to n y r a  f u t o t t  „ b á r k á d ip lc m á c ia "

Csehszlovákia föláldozását kö
vetően, 1938 végén — 1939 elején 
London, Párizs és Berlin diplo
máciai körei az optimizmus han
gulatát terjesztik. Egyik fél sem 
fukarkodik a m ásikkal kapcsola
tos „jóhiszeműségének” kinyilvá
nításával. Anglia és Németország 
közös nyilatkozatot ír alá, am ely
ben vállalják, hogy „egyetértés
ben m aradnak”. December elején 
a  párizsi téli szezon legfényesebb 
estélyét a  ném et nagykövetség pa
lo tájában adják. A házigazda: 
Ribbentrop  külügyminiszter. És 
am i okot ad az ünneplésre: a két 
ország közös nyilatkozata, am ely 
Franciaország határa it végleges
nek elism erve hangsúlyozza, hogy 
nincs többé ok nézeteltérésre Né
metország és a Nyugat között. 
„Akkor, am ikor Németország ta 
núságot tesz jóindulatáról és bé- 
keszeretetéről, ta lán  megvetéssel 
kellett volna visszautasítanunk ja 
vaslatait?” — magyarázza később 
a  decemberi békejobbot Bonnet 
francia  külügym iniszter. S eköz
ben valam ennyien tudják, hogy 
H itlerék készülnek a  következő, 
hatásában  m inden megelőzőt fe
lülm úló agresszív lépésre.

1939, m árcius 14-én éjszaka — 
m ielő tt még Hácha csehszlovák 
köztársasági elnök Berlinben alá
ír ta  volna a kapitu láció t — a n é
m et fasiszta csapatok elözönlötték 
Csehszlovákiát. Szlovákia hitleris
ta  csatlósállam lett. Magyarország 
csapatai m árcius 14-én szintén 
átlépték a csehszlovák ha tárt: H it
lerék  tudom ásulvételével elfoglal
ták  K árpát-U krajnát. Ném etor
szág ú jabb  nagy lépést te tt a v i
lágháború kirobbantásához: Cseh
szlovákia m egszállása és fe lda ra
bolása 1500 repülőgéphez, 40 had 
osztály felszereléséhez ju tta tta  
H itlert, s  egyben lehetőséget nyert 
arra , hogy a ném et hadsereg to
vábbi háborús céljaira felhasz
nálhassa Csehszlovákia erős iparát.

M árcius 22-én Németország 
megszállta a  Litvániához tartozó 
M emelvidéket, m ásnap pedig 
Romániára  egyezményt kénysze- 
ríte tt, amely szentesítette az 
ország gazdasági alárendeltségét a 
H arm adik  Birodalomnak. Még 
m árcius végén előállt a Lengyel- 
országgal szembeni követelések
kel, m ajd áprilisban felm ondta az 
angol— ném et flottaegyezm ényt. 
Berlin te tte it követte Mussolini 
Olaszországa is: az olaszok ápri
lis 7-én megszállják Albániát, m á
jus 22-én pedig a lá írják  Német
országgal az „acélpaktumot”, 
am elyben m ár a két ország kato
nai szövetsége testesül meg.

Tárgyalni, nem megegyezni
A  Szovjetunió Kommunista  

Pártja  XVIII. kongresszusán még 
m árcius első felében újabb nyo
matékos figyelmeztetés hangzott 
el a  nyugati hatalm akhoz és m ind
azokhoz, akiket növekvő aggoda
lomm al töltött el az agresszió te r 
jedése. A kongresszus dokumen
tum a m egállapítja, hogy „az új 
imperialista háborút már két év
vel ezelőtt kirobbantották olyan 
m érhetetlenül nagy területen, 
am ely Sanghajtól Gibraltárig ter
jed; s a háború több m in t 500 m il
lió em bert ránt magával.” A  ve
szély további fokozódásáról szólva 
m egállapítja: „Most a befolyási 
körök és a gyarmatok újrafelosz
tásáról van szó a világon, s ezt 
hadm űveletek útján  hajtják vég
re.” Ennek az im perialista hábo
rúnak az a  fő jellemvonása, hogy 
„még nem  vált általános háború
vá, világháborúvá”, mivel .a nem 
agresszor tőkés állam ok „a be 
nem avatkozás” politikáját foly
ta tjá k  és mindannyiszor vissza
koznak a  fasiszta tömb agressziói 
előtt.

A kongresszuson a  Szovjetunió 
a kollektív biztonság elvének je 
gyében ism ételten sürgette a fa
siszta hatalm akkal szembeni ösz- 
szefogást, és kijelentette, hogy bár 
békében ak a r élni a világ minden 
országával, „készen áll arra is 
hogy a háborús uszítok m inden  
ütését kétszeresen adja vissza".

A m üncheni egyezmény felrú
gásának hatására, valam int a köz
vélem ényben széles körű vissz

hangot k iváltó  szovjet figyelmez
tetések nyom án is az angol u ra l
kodó osztály sorain belül, a kor
m ányon levő Konzervatív P á r t
ban is növekedett a Churchill ve
zette csoport befolyása. Churchill 
az angol imperializmus érdekeit 
elsődlegesen szem előtt tartva, az 
Angliát is fenyegető veszélyt fel
ism erve követelték a  h itleristák 
kal alkudozó politika feladását. 
A veszély növekedése nyomán 
Chamberlain m iniszterelnök is 
„keményebb” hangot ütött meg.

Néhány nappal Csehszlovákia 
megszállása után, március 20-án, 
a szovjet korm ány öthatalmi kon
ferenciát javasolt szovjet, francia, 
angol, román és lengyel részvé
tellel abból a célból, hogy közösen 
hiúsítsák meg az újabb agresz- 
sziót. Megkezdődtek a hosszadal
mas tárgyalások, am elyeknek m ár 
az első szakaszában egyre világo

a következőket írja  a szovjet a ján 
la tta l kapcsolatosan: „Ha Cham
berlain ekkor a szovjet ajánlatot 
elfogadta volna és azt válaszolta: 
»Rendben van, fogjunk össze hár. 
' mán és törjük ki Hitler nyakát«, 
a parlament ezt helyeselte volna, 
Sztálin is egyetértett volna ezzel 
— és a történelem más fordulatot 
ve tt volna.”

Május végén a szovjet kormány 
ism ét új indítványokkal fordult 
Franciaországhoz és Angliához. 
Ezek nemcsak m egerősítették a 
régebbieket, hanem  még konkré
tabbakká és hatékonyabbakká te t
ték azokat: megismételték a köl
csönös segítségnyújtási szerződés 
elvét, s javasolták minden, a 
Szovjetunióval határos állam te
rületi épségének szavatolását.

Az angol korm ány „elvben” e l
fogadta az egyezmény tervét, de 
leszögezte, hogy csupán azokért

Németország hódításai 1939. szeptember 1. előtt: 1. Saarvidék 
(1935. I. 13.), 2. Rajna-övezet (1936. III. 7.), 3. Ausztria (1938. III. 
18.), 4. Csehszlovák területek (1938. X. 1.), 5. Csehszlovákia meg

szállása (1939. III. 15.), 6. Memelvidék (1939. III. 22.)

sabbá kezdett válni, hogy a  nyu
gati hatalm ak csak tárgyalni 
akarnak, de nem megegyezni: időt 
nyerni, hogy Németországot elté
rítsék a nyugati hatalm ak érde
keit sértő további lépésektől. A 
Beck vezette szélsőséges reakciós 
lengyel „ezredesek korm ánya” 
m ár a  tárgyalások elején vissza
utasította azt a  tervet, hogy egy 
közös akcióban, Lengyelország 
védelm ében szovjet csapatok fe l
vonulhassanak az országban, jó l
lehet nem  volt kétséges, hogy a 
következő áldoz at éppen Lengyel- 
ország lesz. A két nyugati nagy
hatalom  meg sem kísérelte r á 
venni a lengyel korm ányt dönté
sének m egváltoztatására, s  ezért 
a tárgyalások egyetlen eredm énye 
az lett, hogy Anglia .„megfigyelő 
missziót” küldött Moszkvába.

Nem használt az angol és fran 
cia részről amúgy is kényszeredett 
tárgyalásoknak az új am erikai el
nök, Roosevelt, illúziókra épülő 
áprilisi békefelhívása sem, am e
lyet H itlerhez és Mussolinihoz in 
tézett. „Három európai és egy a f
rikai nemzet megélte függetlensé
gének halálát. Egy szomszéd á l
lam  megszállta egy másik, távol
keleti független nemzet területét. 
Makacsul ta rtják  m agukat azok a 
— rem éljük, alaptalan — hírek, 
hogy más független nem zetek el
len is tám adó cselekményt szer
veznek . . .  Még m indig az a  meg
győződésem, hogy a nemzetközi 
problém ákat meg lehet oldani a 
zöldasztal m e lle tt. . . ”

Hosszú az út Moszkváig
Az ötoldalú tárgyalások ered 

m énytelenségének lá ttá n  1939. 
áp rilis  16-án a Szovjetunió új 
javaslatot terjesztett elő; azzal 
az indítvánnyal fo rdult A ngliá
ihoz és Franciaországhoz, hogy 
kössenek „háromhatalmi egyez
m ényt”, am elynek értelm ében ag- 
reszió esetére kölcsönösen garan
ciá t adnának a Szovjetunióval 
szomszédos valam ennyi ország
nak. Em lékirataiban Churchill

az országokért kezeskedik, am e
lyekkel szemben m ár amúgy is 
kötelezettséget vállalt: o balti á l
lam okért nem.

A  három európai nagyhatalom  
1939-es tárgyalásainak utolsó sza
kasza július 25-én kezdődött el, 
am ikor az angol és a francia kor
m ány látszólag elfogadta azt a 
szovjet indítványt, hogy azonnal 
fogjanak hozzá egy katonai egyez
m ény  tervezetének m egvitatásá
hoz. Anglia azonban vonakodott a 
megállapodás létrehozásától, és 
egy alacsony szintű, kellő felha
talm azás nélküli küldöttséget m e
nesztett Moszkvába. Komédiába 
illő volt, ahogy a delegáció — egy 
'hónappal a világháború kirobba
nása előtt! — elutazott. A közle
kedési eszköz, am it igénybe vet
tek, egy öreg hajó volt — ezért 
nevezik a küldetést „bárkadiplo- 
m áciának” —, am elyik öt nap 
a la tt te tte  meg az utat, és csak 
augusztus 11-én érkezett meg a 
szovjet fővárosba. A bizottság 
összetételéről és valóságos céljá
ról pedig idézzük Dirlcsen londo
ni ném et nagykövet jelentését: 
„Az Oroszországgal kötendő szö
vetségről folyó tárgyalások foly
tatása itteni körökben a katonai 
bizottság kiküldetése ellenére — 
vagy helyesebben éppen e  bizott
ság  kiküldetése m iatt — iggn 
szkeptikusan tekintenek. Erről ta 
núskodik az angol katonai bizott
ság összetétele: egy tengernagy, 
aki egészen a közelmúltig Port- 
smouth parancsnoka volt, gyakor
la tilag  nyugdíjban, van, s soha
sem  tartozott a  tengernagyi hiva
tal vezérkarához; egy tábornok — 
ugyancsak egyszerű csapattiszt; a 
légi haderő egy tábornoka — el
sőrendű repülő és a repülőm űvé
szet tanítóm estere, de semmi eset
re  sem olyan ember, aki é rt a  ha
dászathoz. Mindez azt bizonyítja 
— olvasható a jelentésben —, 
hogy a katonai bizottság inkább 
a szovjet hadsereg háborús felké-

P á rizii L é i  [_ci P i a z z a

Szent hónapja ez a fizetett szabadságnak, ezért augusztusban 
kisebbfajta lakosságcserére kerül sor Párizsban. A fran 
ciák felpakolják sátraikat, bőröndjeiket, hátizsákjaikat, fü r
dőruháikat és háziállataikat — kutyát, macskát, papagájt —, 

s irány a tenger, az erdő, az országhatár. A ném etek, angolok, am e
rikaiak, japánok, hollandok, s növekvő számban hazánk fiai és lányai 
ugyancsak dugig tömik táskájukat, és irány Párizs.

A város arca megváltozik. Különösen az idegenforgalmi negye
dekben. A kávéházak, vendéglők, étterm ek zsúfolt teraszán japán, 
angol, szláv, arab, szuahéli nyelveken folyik a szó, s alig hallani fran 
ciát. Párizs békés megszállása teljes. Senki sem tudná megmondani 
pontosan, hogy hány százezres turistahadsereg autóbuszcsordái ke
rengenék az Eiffel-torony, a Diadalív, a Louvre, a Sacre Coeur és a 
Beaubourg művelődési központ palotája között.

A franciák  viszont panaszkodnak, hogy olykor nem  ta lálják  a 
tengert, m ert a magánépítkezések és a magánparkok, a m agánvillák 
és a magánkikötők, a m agánutak és a magánőrségek szinte elzárják 
előlük a szabad partokat, s ha m egtalálják, a  felkapottabb strandokon, 
a fürdőzők tömegétől alig látható a homok. Egyébként is az enyhet 
adó vízről az olaj és a benzin á ra  ju t eszükbe, am it ilyenkor éppen 
szeretnének elfelejteni. És olykor nem ta lálják  az erdőt sem. Ponto
sabban szólva az erdő sokszor a rra  van, am erről füst és lángoszlopok 
emelkednek a  magasba. Ha két francia nem a m értéktelen drágulásról 
beszél, akkor ott vannak aktuális tém ául az erdőtüzeken, a  közleke
désen, és a  milliós bankrablásokon tú l Párizs, a szeretett Párizs köz
napi ügyei.

Párizs m inden francia büszkesége. Következésképpen építészeti, 
emberi, környezeti fejlesztése is az. Ezért minden, ami látképét jól 
vagy rosszul befolyásolja, szenvedélyes v itákra ad okot. Az elm últ 
hetekben két pont körül csoportosultak ezek a v iták: a Beaubourg és 
a  Champs Elysées. A Beaubourg, vagyis a Pompidou művelődési köz
pont, ma m ár nem az építészeti kihívása m iatt áll a  központban, nem  
azért, hogy a  főváros egyik legrégibb építésű, eredeti stílusú negyedé
nek közepén egy százhalom battai vegyi finomító óriáshoz hasonlatos 
építmény emelkedik. Ezt a párizsiak megszokták, megszerették. Ez az 
intézmény jól sikerült kulturális, szellemi vegyiüzem, könyvtáraival, 
lemez-, film - és képarchívum aival, am elyek a hang, a fény, a betű 
m inden lehetőségét m egadják a taríülni, művelődni vágyóknak.

Hát akkor mi a baj? Amit most második kihívásnak em le
getnek, azt a franciák egy m agyarra nem pontosan fordít
ható szóval fogalmazzák meg: saltimbanque. A szó erede
tileg vásári m utatványost, kötéltáncost, bohócot, effélét je 

lent. A felhördülés annak szól, hogy a La Piazza, a tér, a Beaubourg 
tere szemben a művelődés szentélyével, most valósággal m utatványo
sok terévé változott. Picassót, Malevicset, Chagallt, K andinszkijt, 
Brancusit csak úgy lehet megközelíteni, hogy a látogató keresztül
vágja m agát a tűzevők, a pantomimjátékosok, az akrobaták és az a l
kalmi zenekarok közönségén. N yugat-afrikai tamtamdobok, arab  fló
ták, bolíviai gitárosok és trubadúröltözetű spanyol együttesek hangja 
verseng egymással.

A búcsúhangulat persze, hozza a  maga közönségét is. A hanyag 
öltözetű, fiatal turisták  között feltűnnek a fantasztikus öltözékű h ip 
pik, a punkok, fülbevalóikkal és tetovált bőrükkel, emezek meg vonz
zák nemcsak a félvilágiakat, hanem  az alvilágiakat is. Éppen ezért a 
La Piazza elég sokszor kéklik a rendőruniform isoktól. A kereskedők 
panaszkodnak, a környéken lakók zúgolódnak, akik művészeti galé
riákat béreltek a környező utcákban, csalódtak. A közönség nagy 
része kispénzű turista, diák, szegénylegény. Sültkrum pli- és virsli
fogyasztók, nem pedig drága és elegáns étterm ek közönsége. A La 
Piazza alighanem  végérvényesen beépült Párizs nem első és nem 
egyetlen, szám unkra bizarr, de m indenesetre színes látnivalói közé.

S mi van a Champs Elysées-n? Ha nem is beaubourgi m éretek
ben, de valami ott is kezd kialakulni ezekből. Az elm últ esztendők 
nagy építkezései kissé m egváltoztatták a híres sugárút képét. Tartóz
kodóan elegáns ruha- és autószalonok, bankok, biztosítótársaságok, 
patinás nevű étterm ek és luxusmozik tőszomszédságában egyre több 
am erikai stílusú drug-store, bisztró, bevásárlóközpont épült. Így az 
1500 frankos ruhaköltem ények és az 12Ó0 frankos női cipőcsodák, a 
m űkincsritkaságok és gyém ántboltok m ellett egy különösen agresz- 
szív világcég, az am erikai MacDonald büféhálózat ham burgersütői, 
lim onádéárusai serénykednek. MacDonald büféinek filléres ven
dégei (sok fillér sokra megy) meg sortban, lógó ingekben szépen leül
nek a  já rdára  vagy a  kirakatok mellé, a csillogó passzázsok beug
róiba. Este tíz felé felütik sá tra ikat a karperec- és bizsuárusok, ki
rak ják  kis terítőikre áruikat plasztik elefántot kínáló afrikaiak, k iü l
nek az alkalm i koldusok és lejmolók, és az Elysées, a  híres, ragyogó 
Champs Elysées tizenegy után m ár kezd em lékeztetni a  Pigalle gya
nús figurákkal teli környékére.

Itt a pénz beszél. S a pénz nem csak tömör, erős, furfangosan vé
dett páncélszekrényben hever. A pénz — a Párizsi arányú tu ristafor
galom m ellett — az utcán hever. S lám, MacDonald nem  volt rest 
átjönni Amerikából, hogy lehajoljon érte.

Párizs, 1979. augusztus.
rCázia oLáizló

szültségének m értékét akarja 
m egállapítani, sem m int m egálla
podást kötni a szovjettel.”

Az „ezredesek” válasza
Anglia tárgyalási hajlam ának 

m ikéntjére utal, hogy am ikor azt 
a  kérdést vitatták , hogy a szerző
dő felek m ekkora fegyveres erő
vel kötelesek agresszió esetén egy
m ást segíteni, a  Szovjetunió 136 
hadosztályt, 9—10 ezer harckocsit 
és ötezer repülőgépet ajánlott fel, 
Nagy-Britannia viszont mindössze 
hat hadosztályt, Franciaország pe
d ig  csak ö tö t. . .

M indehhez az já ru lt hozzá, hogy 
Anglia és Franciaország az anya
gi és katonai segítségüknek te lje
sen kiszolgáltatott Lengyelország 
vezetőit — akik makacs antikom - 
tnunizm usuk folytán súlyosan fe 
lelősek országuk pusztulásáért — 
m ég akkor sem tudta rábírni, hogy 
sa já t hazájuk megvédésére enge
délyezzék a szovjet csapatok fel
vonulását, am ikor a ném et tám a
dás bekövetkezte — ez akkor m ár 
bizonyos volt — legfeljebb hetek 
kérdése lehetett. Az „ezredesek 
korm ánya” utolsó válaszának é r
telm e a következő v o lt: „A ném e
tekkel kockára tesszük szabadsá

gunkat, az oroszokkal elveszítjük  
le lkünket.”

A válasz világosan dem onstrál
ta  H itlerék előtt, hogy a lengyel 
korm ány semmiképpen nem haj
landó katonai szövetségre lépni a  
Szovjetunióval. Ennél kedvezőbb 
reagálást Berlinben aligha várha t
tak. A lengyelek elutasító  állás
pontjának következtében a kato
nai tárgyalások véglegesen meg
szakadtak, m ert Anglia, F rancia- 
ország és Lengyelország uralkodó 
köreiben m ég é lt az a  remény, 
hogy H itlerék nem  Lengyelor
szágot, hanem  a balti állam okat 
tám adják meg, és u tána Lenin- 
grád  irányában tám adnak a  Szov
jetunióra. A nyugati korm ányok 
szám ításában az a feltételezés is 
megvolt, hogy ha a nácik mégis 
Lengyelországra vetik  m agukat, 
a z  is közvetlen előestéje lesz a 
ném et—szovjet háborúnak, s Nyu- 
gat-Európa megszabadul a ném et 
tám adás veszélyétől.

Az utolsó eredm énytelen tá r
gyalások 1939. augusztus 20-án fe
jeződtek be. Tizenegy nappal a  
világháború kirobbanása előtt.

K övetkezik:
3. A „BÁLNAVADÁSZAT”

ÉS KÖVETKEZMÉNYE


